NYÍRTELEKI REFORMÁTUS
MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG

Húsvéti Hírlevél
2015. április

Jézus mondja: “én élek, és ti is élni fogtok.” Ján 14,19

Nagypénteki örömhír
„És íme, a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt…,”
(Máté 27,51a)
Isten teljesen más, mint az ember. Ezt a gondolatot az ember õrzi
lelke mélyén, de talán ennek jelentõségét, erejét nem mindig méri fel.
Jézus korában, de már azelõtt is kiábrázolódott ez a jeruzsálemi
templomban. A templomnak ugyanis volt egy elkülönített része, amit
csak Istennek tartottak fenn. Érezték és tudták, hogy Isten más, mint az
ember, ezért neki egy elkülönített rész volt kialakítva, ahova nem lehetett
bemenni. Egyedül a fõpap mehetett be, de õ is évente csak egyszer. Senki
sem volt arra méltó, hogy csak úgy belépjen arra az elkülönített területre,
ami Istennek volt fenntartva.
Ezt a területet el is választották, mégpedig egy kárpittal. A templom
így nagyon jól kiábrázolta azt, hogy az ember menthetetlenül eltávolodott
Istenétõl. Annyira távol került, hogy önmagától már nem léphet újra a
színe elé. Ezért olyan megrázó és érthetetlen az, hogy Jézus halálának pillanatában ez a kárpit kettéhasad. Mintha egy láthatatlan kéz kettétépné a
templom kárpitját.
Jézus áldozatára Isten azonnal válaszol. Az, ami eddig elérhetetlen
volt, most már elérhetõvé vált. Nem az ember lett jobb, hanem Isten lebontotta a válaszfalakat. A kárpit kettéhasadása ezt jelképezi. Jézus meghozta az áldozatot, hogy az ember újra találkozhasson Istenével. Nem
azért találkozhat, mert méltó lett rá, hanem Jézus saját méltóságával ruházta fel az embert, hogy ne legyen akadály ember és Isten között.
Újra kapcsolatban, sõt harmonikus kapcsolatban legyünk Istennel.
A bûn nem más, mint ami gátol és távol tart Tõle.
Ezt a távoltartó és gátló erõt gyõzte le Krisztus, s így a megszabadultak örömével közeledhetünk és léphetünk Isten elé. Nem mi, hanem
Isten tette ezt lehetõvé, mert õ nem mondott le rólunk. Jézus halálára, áldozatára õ egyértelmûen reagált. Nincs már kárpit, ami elválasztana minket és Õt.
A kérdés már csak az, vajon nekünk kell-e ez a szabadság.
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Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
HÚSVÉT ELÕTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét elõtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét elõtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét elõtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét elõtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét elõtt… kihamvadott remények.
Húsvét elõtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erõ, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét elõtt élnek.

Húsvét ünnepi rend
Április 2. 18:30
Április 3. 18:30
Április 5. 10:30
Április 5. délután
Április 6. 10:30

Nagycsütörtöki istentisztelet
Nagypénteki passiós áhítat
Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Ünnepi istentisztelet az Idõsek
Otthonában
Ünnepi istentisztelet, melyen
Péter-Szarka Zsófia legátus szolgál
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Húsvéti legátusunk
bemutatkozása
Péter-Szarka Zsófia vagyok, fiatal
feleség, V. éves teológus-lelkész
szakos hallgató és óvodai hitoktató.
Férjemmel együtt – aki egyetemi
lelkész – Debrecenben lakunk.
Gimnáziumi tanulmányaimat a
Református Kollégiumban végeztem, majd a teológia 1. évének elvégzése után Németországban önkéntes diakóniai szolgálatot végeztem egy évig. (Itt egy rehabilitációs
klinika gyermekmegõrzõjében dolgoztam.)
A külföldön szerzett tapasztalatokat itthon is kamatoztathattam: Németországból visszatérve a Debrecen-Nagyerdei gyülekezet lehetõséget kínált számomra, melyet örömmel fogadtam el, így jelenleg az egyetem utolsó éve mellett több
óvodában foglalkozhatok gyermekekkel. Céljaim között szerepel, hogy
minél több gyermeket vezessek Isten megismerésére.

10 éves a gyülekezet - 1. rész
A Nyírteleki Református Missziói Egyházközség 2005-ben alakult
meg. Az azt megelõzõ idõszak hûséges szolgálata és az itt élõ reformátusok tenni akarása vezetett oda, hogy ne csak házaknál, iskolában,
klubházban gyûljenek össze az itt élõk hitük gyakorlására. Saját épülettel
gazdagodott a nyírteleki reformátusság. Ami emellett meghatározó
esemény volt, hogy már nem csak úgynevezett szórványként volt számon
tartva Nyírtelek, hanem missziói egyházközségként. Ez Református Egyházunkon belül olyan státuszt jelent, ami engedélyezi az önálló közösséggé válást. Saját presbitériuma, önálló gazdálkodása lehetett 2005-tõl
kezdõdõen. Ez nagy lehetõséget jelentett és felelõsséggel is járt.
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Az alkalmak megszervezése és kivitelezése már nem a NyíregyházaKertvárosi Gyülekezet feladata maradt, hanem a Nyírtelekié. Hála, egyre
többen gondolták, hogy megéri áldozatot hozni egy olyan közösségért,
amiben Isten elõtt találja magát az ember és így helyére kerül. Így az
elmúlt tíz év egyik áldása az lett, hogy a sokszor 3-4 fõs házi istentiszteleti
látogatottság megsokszorozódott. A tavalyi évben átlagosan 37 fõ vett
részt vasárnaponként istentiszteleteinken. A Szentírás szavai erõsödnek
meg a különféle szolgálatok által: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten
adta a növekedést.” (1Kor 3,6) Isten teremti és gyarapítja a gyülekezetek
világszerte. Hálás lehet minden gyülekezeti tag, hogy ezt itt is meg lehetett tapasztalni az elmúlt 10 évben.

Egyházközségi adatlap
Miért érdemes kitölteni az egyházközségi adatlapot?
Mai világunkban sokan és sokféleképpen szerepelünk valamilyen
nyilvántartásban. Ez gyakran teherrel is jár. A Nyírteleki Református
Egyház viszont nem csak nyilvántartásába szeretné venni tagjait, hanem
számon is kívánja tartani. A számontartás azt is jelenti, hogy az általunk
felkínált lehetõségekkel élhetnek, és azokról értesülhetnek egyháztagjaink. Minél szélesebb körben szeretnénk felkínálni a gyülekezetünk
közösségi életével kapcsolatos lehetõségeket. Egyháztagjaink
különleges életfordulók alkalmával élhetnek a gyülekezet által kínált
szolgálatokkal.
Kinek érdemes kitöltenie?
Minden felnõttnek, aki meg szeretné erõsíteni kötõdését, vagy éppen
most döntött úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi református gyülekezettel.
Az adatlap kérhetõ lelkészeinktõl és a templomban, illetve letölthetõ
a honlapról is (www.refnyirtelek.hu)
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Egyházi választások
Egyházunkban a 2014-es év végével lejárt a vezetõk megbízatása.
Év végén választások történtek, és hat évre új vezetõk kaptak megbízást.
Magyarországi Református Egyházunk közel 1200 gyülekezetbõl
áll. Gyülekezetünk a Nyírségi Református Egyházmegyéhez tarozik.
Ez az egyházmegye 78 gyülekezetbõl áll. Az egyházmegye lelkészi
vezetõje az esperes, a világi (nem lelkészi) vezetõtársa a gondnok. Egyházmegyénk nyolc másikkal együtt alkotja a Tiszántúli Református Egyházkerületet. Az egyházkerülethez tartozik a Tisza keleti oldalán található
összes – több mint négyszáz – gyülekezet. Az egyházkerület lelkészi
vezetõje a püspök, világi (nem lelkészi) vezetõtársa a fõgondnok.
A Magyarországi Református Egyházat négy egyházkerület alkotja:
Tiszántúli, Tiszáninneni, Dunamelléki, Dunántúli. Magyarországi reformátusságunk vezetõ testülete a Zsinat, mely évente kétszer ülésezik.
Elnöke a négy egyházkerületi püspök és egyházkerületi fõgondnok közül
kerül ki. A vezetõk helyetteseit egyházi szóhasználatban fõjegyzõnek nevezik.
A különbözõ vezetési szinteken megválasztották a tisztségviselõket,
szakelõadókat. Ezek itt nem kerülnek részletesebb bemutatásra. Gyülekezetünk gondnokát a következõ hat évben is megválasztották egyházmegyei szolgálatra. Szûcs Dénes egyházmegyei világi tanácsos (ezt a
tisztséget az elõzõ hat éves ciklusban is betöltötte) és egyházkerületi világi pótképviselõ lett.
A Nyírségi Református Egyházmegye választási eredménye
Esperes: Dr. Gaál Sándor (Nyíregyháza-Városi lelkész)
Gondnok: Nyeste Ferenc (Ramocsaházi presbiter)
Lelkészi fõjegyzõ: Kozma Mihály (Apagyi lelkész)
Világi fõjegyzõ: Dr. Bátori Gábor (Nyírbátori presbiter)
A Tiszántúli Református Egyházkerület választási eredménye
Püspök: Dr. Fekete Károly (Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora)
Fõgondnok: Dr. Adorján Gusztáv (Nyíregyháza-Városi presbiter)
Lelkészi fõjegyzõ: Derencsényi István (Debrecen Kossuth utcai lelkész)
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Világi fõjegyzõ: Molnár János (Berekfürdõ Megbékélés Háza igazgatója)
Magyarországi Református Egyház Zsinati választási eredménye
Zsinat lelkészi elnök: Dr. Szabó István (Dunamelléki püspök)
Zsinat világi elnök: Dr. Huszár Pál (Dunamelléki fõgondnok)
Zsinat lelkészi alelnök: Dr. Fekete Károly (Tiszántúli püspök)
Zsinat világi alelnök: Ábrám Tibor (Tiszáninneni fõgondnok)

Dr. Fekete Károly
Püspök

Dr. Adorján Gusztáv
Fõgondnok

Szûcs Dénes
Egyházmegyei világi tanácsos

Dr. Gaál Sándor
Esperes
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Filmklub - A császárok klubja
Április 11-én 17 órától A császárok klubja címû filmet nézzük
meg. A 105 perces filmet követõen beszélgetés lesz.
A film tartalmából röviden:
Hundert professzor görög-római történelmet tanít az egyik elõkelõ
magániskolában. Kiváló és szenvedélyes tanár, aki a tárgyi tudás mellett
erkölcsi nevelést is ad a hallgatóinak. Egyik nap új diák érkezik az iskolába, akinek apja befolyásos helyi politikus. Bell szenátor burokban nevelte a fiát, aki viszont éppen ezért minden és mindenki ellen lázad.
Hamarosan Hundert professzorral is összeütközésbe kerül. A konfliktus a
szokásos évi Julius Caesar versenyen csúcsosodik ki, melynek nyertese
tagja lehet a császárok klubjának.
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Nyári programok
Ifjúsági tábor
Június 15-19. között Berekfürdõn ifjúsági táborra várjuk a 13-16
éves fiatalokat. A fürdõváros területén található az egyházmegye tábora,
ahová a környékbeli fiatalokkal együtt mehetnek a nyírtelekiek is.
A résztvevõk költsége elõreláthatólag 3 ezer forint lesz, ami a részvételi díjat, napi háromszori étkezést, szállásdíjat is magában foglalja.
Érdeklõdni lelkészeinknél lehet.
Vakációs gyerekhét
Június 22-26. között
vakációs gyerekhetet tartunk, melyre minden 6-13 év
közötti gyermeket szeretettel
várunk.
Hétfõtõl-péntekig minden reggel 9-14:30-ig várjuk
az érdeklõdõ gyermekeket.
Csoportkép a gyermekhét résztvevõirõl.
A nap folyamán tízórait és
ebédet is biztosítunk a résztvevõknek. Szemléletes módon ismerkedünk
meg Biblia történettel, emellett pedig lesz játék, éneklés, és kreatív foglalkozások. Sok szeretettel várjuk a természetbeni és más jellegû felajánlásokat. A részvétel teljesen ingyenes. Érdeklõdni lelkészeinknél lehet.

Csillagpont
Július 21-25. között Tatán kerül megrendezésre a Csillagpont. Ez a
Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó kétévente kerül megrendezésre, ahol idén is több mint 3500 fiatalt várnak. A délelõttök folyamán elõadás, kiscsoportos beszélgetés várja a fiatalokat, míg délután és
este számos különbözõ program közül lehet választani.
A Csillagpont különlegessége, hogy többet kínál és ad mint egy fesztivál, mivel komoly lelki töltõdésre is lehetõség van. A találkozóra 14-35
éves fiatalokat várnak.
További részletekért ajánljuk a találkozó honlapját:
http://csillag.reformatus.hu/, illetve lelkészeinktõl is kérhetõ információ.
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Református hit- és erkölcstan
A Magyar Állam már két éve felmenõ rendszerben kötelezõvé tette
az erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatását a közoktatási intézményekben. Ez azt jelenti, hogy az elsõ évben minden leendõ elsõs és
ötödikes szülõ választhatott, hogy erkölcstanra vagy pedig felekezetének
megfelelõ hittanra íratja be gyermekét. Ebben a tanévben már a másodikos és hatodikos tanulók is ez alapján a rendszer alapján vannak jelen
hittanórán. A kötelezõ jelleg miatt az órák, akárcsak a többi tárgy esetében, a tantervbe épültek be. Az újonnan készített tankönyvek és munkafüzetek ingyenessé váltak, és tartós tankönyvként kapják meg ezeket a
kötelezõ hittanra járó gyermekek. Év végén a többi tárgyhoz hasonlóan a
bizonyítványba is bekerül az év végi értékelés.
Miért éppen református hit- és erkölcstan?
· Változó világunkban maradandó értékekre van szükség. Isten örök
és állandó a változások között is. Az órák a Szentírást veszik alapul. A változó világ kihívásaira akarnak reagálni – de ezt maradandó értékek alapján teszik.
· Az alapmûveltségnek fontos része a Biblia ismerete. Az órákon
egy-egy szentírásbeli szakasz kerül feldolgozásra a gyermekek egyéni és
csoportos sajátosságait figyelembe véve. Mindez játékosan, élvezetesen,
élményt adóan valósul meg.
· Mindenkinek van értékrendje. A református hittanóra a keresztyén
értékrend kialakulását segíti.
Jelenleg a 6 óvodás korú mellett az iskolákban 24 kötelezõ hit- és
erkölcstanos, 5 fakultatív hittanos gyermek (jövõre már az õ szüleik is
választhatnak) és 4 konfirmandus fiatal vesz részt református oktatásban.
A leendõ elsõ osztályosok szülei beiratkozáskor nyilatkoznak, míg az
ötödikeseké május 20-ig.
Bátran éljünk ezzel a lehetõséggel!
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Anyakönyvi hírek - Karácsonytól Húsvétig
A feltámadás reménységével vettünk búcsút
Id. Kiss Gyõzõtõl (élt 57 évet),
Bertók Istvánné született Pózer Margittól (élt 72 évet; Virányoson
nyugszik),
Kovács Sándortól (élt 40 évet),
Fekete Józseftõl (élt 67 évet)
Imádkozzunk az itt maradt gyászolókért.

Szolgálati közlemény
2015. február 25-én megszületett lelkészeink elsõ gyermeke, Szabó
Márton. Az anyai örömök és feladatok szükségessé tették, hogy Szabóné
Kovács Márta gyülekezeti szolgálatait szüneteltesse.
Így minden hittanórát, szolgálatot, feladatot Szabó Pál vett át, nem
csak Nyírtelken, hanem Rakamazon is, ahol eddig is szolgáltak lelkészeink. Még ebben az évben az egyházmegyei missziói lelkészi szolgálatot, amit eddig lelkészeink láttak el, új szolgálattevõnek adnak át.

Információ
Nyírteleki Református Missziói Egyházközség
4461 Nyírtelek Tokaji út 38.
Parókia címe: 4461 Nyírtelek Alsósóskút 1/a
Lelkészek: Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta
Honlap: www.refnyirtelek.hu
Email: nyirtelek@reformatus.hu
Facebook: Nyírteleki Református Gyülekezet néven érhetõ el
Telefon: 30/9870677
Bankszámlaszám: 10404405-00011982-00000001
A hírlevelet szerkesztette: Szabó Pál, Szabóné Kovács Márta
és Gidófalvy Péter.
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Készül
a húsvéti tojás

Gyermekek szentesti szolgálata

